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V NINTENDO - STEEDS NIEULUE 

De macht in de toppen van je vingers 
Het control deck van NINTENDO sluit je rechtstreeks aan op je televisie. 
Om het maximale spelplezier uit je spelletjes te halen biedt NINTENDO 
je een hele reeks extra's die je control deck ongekende mogelijkheden 
geven. 

De wereld van Nintendo : 
uren en uren spelplezier 
Het NES is het best verkochte videospel systeem ter wereld met 
miljoenen eigenaren in allerlei landen die allemaal genieten van de 
meest fantastische spellen. 
Avontuur, actie, arcade, sport, strategie: intelligente spellen voor alle 
leeftijden en alle niveaus. 
Spannende verhalen, beelden zoals je die nog nooit gezien hebt en 
fantastische geluidseffecten maken jou tot de held van uitgebreide 
avonturen. 
Lees op de volgende pagina's alles over de mogelijkheden van het NES... 
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UITVINDINGEN l/RN NINTENDO -i 

Nieuwe accessoires die je aan kunt 
sluiten op je control deck: 

SCHOONMAAK PAKKET 
In een paar seconden maakt deze 
schoonmaakcassette je control deck 
en de contactpunten in je control deck 
schoon. Gebruik hem regelmatig zodat 
de levensduur wordt verlengd en je 
control deck topprestaties blijft leveren. 

DE DOUBLÉ PLAYER 
Daag je partner uit met de Doublé 
Player van NINTENDO. Met twee 
hyper-moderne controllers kun je met 
twee personen tegelijk spelen. Zonder 
snoer, met een turbo en een repeteer, 
met de Doublé Player kun je echt de 
een-tegen-een strijd aanbinden 

DE REMOTE CONTROLLER 
CONTROLLER ZONDER 

SNOER 
Door deze afstandsbediening voel je je 
helemaal vrij. Plaats de ontvanger bij 
je control deck of zet hem op de 
televisie, ga lekker in je luie stoel 
zitten en je kunt spelen. De figuren op 
het scherm gehoorzamen je vingers 
en je ogen. 
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DE NES ADVANTAGE 
JOYSTICK 

Een joystick die er niet alleen schitte¬ 
rend uitziet, maar die ook nog onge¬ 
kende mogelijkheden biedt. Zoals over¬ 
schakelen op Slow Motion als het 
allemaal even te snel gaat... of naar 
turbovuurkracht als de vae 
eenmaal op zijn hoogst is. 
Met de professionele 
Advantage wordt spelen een 
ware belevenis. 

DE NES MAX CONTROLLER 

De Max Joy Pad ziet eruit als de 
stuurknuppel van een space shuttle. 
Hij is voorzien van een vierpuntsdruk- 
toets die gemakkelijk 360 graden kan 
worden gedraaid. Zo kan nog sneller 
op gebeurtenissen op het scherm 
worden gereageerd. Dat verhoogt niet 
alleen het spelplezier, maar ook de 
spanning! 

DE ZAPPER 
De Zapper is een machtig mooi licht- 
pistool waarmee de reactie-snelheid 
aanzienlijk wordt verhoogd. Natuurlijk 
werkt hij alleen als er goed mee 
gericht wordt. Des te opwindender is 
het om ermee te spelen. 

Hieronder staan de afkortingen die 
in de folder gebruikt zullen worden 

1 P 1 speler 

1 P of 2 P Wis 1 of 2 spelers om de beurt 

1P of 2 P Teg 1 of 2 spelers tegelijk 

PAS Paswoord 

CONT. Doorgaan 

CONT. BEP Beperkt doorgaan 

BATT Spel met geheugen 

• 
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THE ADVENTURE OF LOLO 

De Prins Lolo leefde al lang en gelukkig met zijn 
Prinses Lala totdat Egger, de Prins der Duisternis, 
kwam en haar ontvoerde naar zijn kasteel dat 
bewaakt wordt door verschrikkelijke monsters. 
Lolo moet nu door de labyrinten om haar te 
bevrijden. 
Hij is niet snel en niet sterk, maar zijn intelligentie 
en moed moeten hem helpen op deze gevaarlijke 
tocht. 
Een avontuurlijk spel waar logica en strategie het 
belangrijkste zijn. 

X BIONIC COMMANDO 
Ontzettend lenig en heel erg sterk, snel kunnen 
schieten, maken een super soldaat die een heel 
leger aan kan. Deze soldaat ben jij: Bionic 
Commando! Je moet je volk en je leger redden. 
Zoek de vijandige patrouilles op, probeer hun H.K. 
te vinden en dring het onverwoestbare fort 
binnen. 
Ónmogelijke opdracht? Dat nooit voor Bionic 
Commando! 

CASTLEVANIA 
Verschrikkelijke wezens en duizenden dodelijke 
vallen blokkeren je weg door het zes etages 
tellende angstaanjagende kasteel. 
Zoek de geheime doorgangen en ontwijk gevaarlijke 
verrassingen. 
Tot op heden is er nog niemand ontkomen aan 
deze bloeddorstige monsters! 

DRAGON BALL 
Dit ongelofelijke verhaal begint op een plaats diep 
onder de aarde, duizenden kilometers van de stad. 
Sangoku en Bulma moeten de zeven Dragon balls 
vinden. Onderweg komen ze veel avontuurlijke 
uitdagingen tegen. Ze gaan door woestijnen en 
diepe grotten en worden aangevallen door atschu- 
welijke monsters. Als ze alle zeven ballen hebben 
wordt hun grootste wens door de Dragon Emperor 
vervuld. Wens ze veel geluk. 
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ADVENTURE SERIE 

DUCKTALES 
Ga met Oom Dagobert en zijn vrolijke familie op 
jacht naar de schatten. Vergeet alles om je heen 
en ontdek alle rijke schatten van de aarde. 
Verken exotische plaatsen waar nog niemand is 
geweest! 

' 

FAXANADU 
Als je terugkomt van een lange reis is je 
geboortedorp helemaal verlaten. Elven, de bron 
van het leven, staat droog. 
Strijd voor je koning en bezoek de vijf overgebleven 
dorpen. Zoek alle schatten en versla de vijanden 
die je op je weg tegenkomt. Verover zoveel 
mogelijk wapens en magische voorwerpen. Maak 
een praatje met de mensen die je onderweg 
ontmoet; misschien weten ze iets! Zoek het 
elixer, de robijnen en noem maar op. Kun je het 
aan ? Ga dan op pad. Opgelet, in het kasteel van 
de koning wachten de demonen! Veel geluk! 

FESTER'S QUEST 
De buitenaardsen hebben de aarde bezet... 
Gewapend met moed en zijn laserstraal, gaat 
Fester op jacht naar de monsters die de aarde in 
hun verstikkende greep hebben. 
Wat heeft Festerti? Een medicijn, een onzicht¬ 
baarheids- middeltje, dynamietstaven en raketten. 
Ja, maar boven alles moet hij eerst de familie 
Addams vinden. 
Wat is dan zijn geheim ? De Hot Dogs die hij koopt 
met de dollars die hij tijdens zijn speurtocht overal 
kan veroveren. 
Ben je klaar om Fester te helpen ? 

GOONIES II 
De familie Fratelli heeft jouw hele familie en de 
zeemeermin Annie ontvoerd. Jij bent de laatste 
Goonie en je moet oppassen dat je niet eveneens 
ontvoerd wordt. Je kunt je jojo, molotov-cocktails 
en bommen gebruiken om je te verdedigen. Er zijn 
ook nog 17 magische voorwerpen en boodschappen 
om je te helpen. 
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ADVENTURE SERIE 

GUARDIAN LEGEND 
Een leger van monsters heeft jouw planeet, Naju, 
veroverd en jij bent de Bewaker. 
Jij moet deze inval weer afslaan en door een 
doolhof van labyrinthen de supermoderne wapens 
proberen te vinden. 
Met behulp van hele preciese sleutels moet je de 
Bazen opzoeken en de strijd met hun aanbinden. 
Een spannend avontuur met een boel speurwerk 
en gevechten. 

MEGA MAN 
Dr. Wily, de kwaadaardige assistent van Dr. 
Wright, heeft alle robots opnieuw geprogrammeerd 
en ze tegen de oude professor opgezet. Alleen 
Mega Man, de halfrobot, kan ze nog stoppen: 
Cutman, de slachter met een schaar op ziijn 
hoofd, Gutsman de bulldozer, leeman de koude, 
Bombman de explosieve, Fireman de vurige en 
Elecman de geladene. 
Help Mega Man de zeven forten van Monsteropolis 
binnen te dringen, zoek alle kwade robots op, 
vernietig ze en versla dan Dr. Wily. 

MEGA MAN II 
Mega Man is terug! Dr. Wily ook! Deze keer wil hij 
het heelal veroveren maar hij heeft ook nu weer 
niet op Mega Man gerekend. Hij heeft het veel te 
druk met het regeren van de acht rijken, waar hij 
overal een superrobot de macht heeft gegeven. 
Mega Man moet ze allemaal verslaan en daarna 
de strijd aanbinden tegen Dr, Wily zelf. 
Kan Mega Man deze robots verslaan en zo de hele 
mensheid redden ? Of mislukt het? Want dan... 

METALGEAR 
Kolonel Taffy staat aan het hoofd van een groot 
leger. Hij heeft een superwapen, "Metal Gear” 
genaamd, uitgevonden. 
Jij bent Sodil Snake, een van de beste mariniers. 
Je opdracht: spoor Metal Gear op en vernietig 
het! 
Ontdek de vijf forten, verken alle etages, doorzoek 
alle kamers en zoek wapens om jezelf sterker te 
maken. Bevrijdt ook zoveel mogelijk krijgsgevan¬ 
genen en houdt je radio in de gaten voor een 
boodschap van je commandant. Die heeft nuttige 
informatie voor je. Veel succes! 
Aan het einde van het spel zie je een paswoord dat 
je de volgende keer weer kunt gebruiken. 
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ADVENTURE SERIE 

ROBOWARRIOR 
Onder leiding van Xur de verschrikkelijke hebben 
de Xanthos de planeet Altile aan de rand van het 
heelal veroverd. De bewoners daarvan hebben 
een boodschap naar ZED, de beste Robowarrior, 
gestuurd. 
Jij bent ZED. Je doel is het weerstation. Gebruik 
al je wapens en bommen om de vreselijke 
monsters die je aanvallen te vernietigen. Zoek 
ondertussen ook goed naar de geheime schatten 
die de bewoners van Altile voor je hebben 
verstopt. Ontdek alle geheimen van deze planeet, 
zoals de geheime ingangen, de schatkamers en de 
wensputten. Ga door alle acht werelden en versla 
Xur. 

RYGAR 
Het koninkrijk Argool is overvallen door de kwade 
troepen van Ligar. De enige hoop voor het volk is 
de krijger Rygar. Help hem de vrede in Argool te 
herstellen. 
Verken de vijf gebieden en zoek de gevangen 
genomen koning. 
Enkele geheime wapens, waaronder het Schild 
en de Fluit van Pegasus, helpen je op weg. Luister 
goed naar de raad die je van de mensen krijgt en 
breng je opdracht tot een goed einde. 

SIMON'S QUEST 
Het vervolg op Castlevania. Dracula is weer 
ontsnapt! Om hem totaal te verslaan moet Simon 
Dracula's vijf lichaamsdelen opzoeken en vernie¬ 
tigen. Er liggen zeven dorpen en zeven bossen op 
je pad. Overdag is daar alles vredig en kun je er 
zowel informatie als wapens verzamelen. Maar's 
nachts... dan komen de kwade geesten. 
Versla alle vijanden voordat je het laatste gevecht 
kunt aangaan met Dracula. Alle vaardigheden die 
je tijdens het spelen van Castlevania hebt 
opgedaan heb je nu dubbel en dwars nodig! 

SOLOMON'S KEY 
Lang, heel lang geleden leefde er eens een grote 
magiër, die Solomon heette. Hij ving alle boze 
geesten en sloot deze op in een duivelsteken. Zijn 
geheime formule schreef hij op in een geheim 
boek, "Solomon's Key" genaamd. Na hem leefde 
de aarde lange tijd in vrede. Maar helaas... 
onlangs heeft een slechte professor het boek 
gevonden! Jij bent Diana en het is jouw taak het 
kwade genie te vinden, voordat het te laat is. 
Zoek ''Solomon's Key en redt prinses Lihita!" 
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ADVENTURE SERIE 

SPY VS SPY 
Zoek de top-geheime documenten. 
De twee spionnen proberen elkaar te slim af te zijn 
in de speurtocht naar de geheimen. Er worden 
allerlei trucs uitgehaald om de andere tegen te 
houden. Wie van de twee is het slimst en weet 
ervan door te gaan met de geheimen? 
Een leuk en spannend spel in beeld met 
perspectief! 

EXE9 

ma 

SUPER MARIO BROS 
Het Paddestoelenrijk is overvallen door de Koopas 
onder leiding van de tovenaar Bowsen. Alleen 
prinses Paddestoel kan het koninkrijk nieuw leven 
inblazen. Maar helaas, zij is gevangen genomen 
en wordt nu bewaakt in een kasteel. 
Dappere Mario gaat echter onvervaard op weg 
door de acht werelden om haar te bevrijden. 
Maar pas op: Bowsen en zijn geheime agenten 
liggen overal op de loer. 

SUPER MARIO BROS 2 
Mario en Luigi zijn weer terug met een spannend, 
avontuurlijk verhaal. Maar onze twee helden zijn 
niet alleen - ze worden geholpen door prinses 
Paddestoel en Padje. 
Deze vier vrienden hebben elk hun eigen specia¬ 
liteit, die nodig is om de woestijnen, bergen en 
grotten van de zeven verschillende werelden te 
bedwingen. 

TEENAGE MUTANT 
HEROTURTLES 

Vleesetende robots bedreigen de Chinese wijk, 
terwijl de brutale Ninjitsu strijders, rechtstreekse 
afstammelingen van de beruchte 'Toot” Clan, 
elders in de stad voorbijgangers mishandelen. 
De politie staat machteloos, maar de Teenage 
Mutant Hero Turtles gaan onverschrokken de 
strijd aan met nunchakus, Katana-messen, een 
helicopter en een militaire autobus vol Anti-Foot 
Clan projectielen. Help Raphael, Leonardo, Michae- 
langelo en Donatello in de strijd tegen het 
gespuis. Zetje schildpadradar aan, volg je kaart en 
je zesde zintuig langs gemene vallen en gfeheime 
rioolroutes tot je de Ninjitsu's tegenkomt. Vernietig 
die subiet, anders maken ze schildpadsoep van je. 
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£7 ADVENTURE SERIE 

THE LEGEND OF ZELDA 
Een echte topper, goed voor zo'n 250 uren 
spelplezier. Hij telt meer dan 400 verschillende 
schermen en acht ondergrondse werelden in een 
uitgestrekt landschap. 
Jij moet de acht verschillende delen van de 
Triforce herenigen om prinses Zelda uit de 
klauwen van de boosaardige Ganon te redden. 
Deze cassette heeft een geheugen dat alle 
spelgegevens zoals schatten, wapens, harten en 
Triforces opslaat. Zelfs als je stopt met spelen en 
je Nintendo uitzet, hoef je niet iedere keer 
opnieuw te beginnen. 

ZELDA II 
THE ADVENTURES OF LINK 
Link is terug. Hij gaat het wederom opnemen 
tegen Ganon, die iedereen bedreigt. En voor Zelda 
gaat hij op zoek naar de derde Triforce van Moed. 
Daarvoor moet hij eerst zes diamanten in zes 
verschillende kastelen plaatsen. Pas als je dat 
gelukt is, kun je het grote paleis vinden. 
Verzamel al je moed en pak je wapens, gebruik de 
toverspreuken en ga op weg. Reis door het gehele 
koninkrijk en ontdek alle geheime gangen. Als je 
het echt niet meer weet, kun je de mensen in de 
dorpen om raad vragen. 

WIZARDS AND WARRIORS 
De mooie Prinses is, terwijl ze diep in slaap was, 
ontvoerd door de boze tovenaar Malkil. Jij moet 
haar gaan redden. Jij, Kuros, de enige ridder die 
de moed heeft om het tegen Malkil op te nemen! 
Je moet je een weg vechten door het duistere bos 
Eirond om bij het kasteel te komen. Pas op voor 
grotten, doorgangen en geheime tunnels... en 
voor de vallen die overal geplaatst zijn! Verzamel 
de diamanten en de wapens en bewaar de 
schatten als je verliest, want het spel is al moeilijk 
genoeg! 

WRATH BLACK MANTA 
Alleen de Ninja gerechtigheid kan de vrede 
herstellen in de corrupte stad New York. 
Begin een speurtocht naar de tien verborgen 
wapens die je nodig hebt om je vijanden te 
kunnen verslaan. Zoek onder andere naar de 
onzichtbaarheidskunst en de cirkel van vuur... 
Een actiespel dat je koude rillingen zal bezorgen! 
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AIRWOLF 
Door een staatsgreep is het leven van het 
ambassadepersoneel en andere Amerikanen in 
gevaar gebracht. De regering kan niet rechtstreeks 
ingrijpen en zet daarom in het geheim "Operation 
Wolf" op om de gevangenen te bevrijden. 
Landt in de jungle, reis door zes gebieden en 
volbreng je opdracht. Overval eerst het communi- 
catiecentrum van de vijand, ondervraag de gevan¬ 
genen, bewapen je tot je tanden en ga verder. 
Zoek het gevangenenkamp, bevrijdt de slachtoffers 
en keer gezond en wel naar huis terug. 

BAYOU BILLY 
Een avontuur in de stijl van Crocodile Dundee. 
Vecht je een weg door de jungle, ontwijk alle 
gevaren en laat niets je van je pad brengen! 
Gebruik alle wapens die je kunt dragen, want je 
hebt ze nodig om Annabelle te bevrijden. 
De vijand heeft geen genade en zal met alles 
proberen je tegen te houden. 

COBRA TRIANGLE 
Test aan boord van een supersnelle raceboot je 
moed en je reactievermogen... op verschillende 
niveaus! Ontwijk je concurrenten, pas op voor 
draaikolken, versla alle watermonsters die je 
tegenkomt en bescherm onschuldige zwemmers. 
Laat zien wat je op topsnelheid waard bent op het 
water! Dat kan op 25 verschillende niveaus. 
Houdt op het ene moment wat snelheid in om 
daarna meteen weer vol gas te geven. 

jeeseb 

DOUBLÉ DRAGON II 
Het leger der duisternis heeft de stad in vuur en 
vlam gezet. 
Jij moet ze nu gaan bestrijden en daarbij gebruik 
maken van de vechtkunst die je geleerd hebt van 
je meester: Doublé Dragon. 
Wervelwing, hyper uppercut: alle technieken die 
je kent moet je gebruiken om de vijand op zijn 
eigen terrein te verslaan! 
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ACTIE SERIE >4ft* 
t 

GHOSTS'N GOBLINS 
Satan heeft de mooie prinses ontvoerd en 
gevangen gezet in de onderwereld. Jij bent de 
dappere ridder die zich, gekleed in harnas en 
gewapend met een speer, een toorts, een sabel, 
een bijl en een kruis, door de zeven werelden 
heenvecht die jou van haar scheiden. 
Pas wel op! Kwade krachten als reuzen, draken 
en zombies proberen je tegen te houden... en ook 
Satan zelf laat zich niet onbetuigd! 

KUNG FU 
Spring in de lucht, sla raak, schop met je voeten. 
Ontwijk de messen en val de werper aan. 
Blokkeer de stokslagen en overwin de Tom Tom 
broeders in een dodelijk gevecht. Versla al je 
vijanden en redt de mooie Sylvia, die gevangen 
wordt gehouden op de bovenste etage van het 
gebouw. 
Dat gaat minder makkelijk als je denkt, omdat je 
eerst de reus plus een aantal slangen en 
vuurspuwende draken moet verslaan. 

LIFE FORCE 
Zelos, een verschrikkelijk wezen uit een ander 
sterrenstelsel, heeft verschillende planeten en 
melkwegstelsels in zijn rijk opgeslokt. Nu is hij op 
weg naar onze planeet! 
Alleen jij kunt Zelos verslaan en de wereld redden, 
al dan niet samen met je vriend(in). 
Klim aan boord van de ruimteschepen, ontwikkel 
een strategie en ga Zelos te lijf, Gebruik je dubbel- 
raketten, laserkanonnen en plutoniumbommen. 
Er staan zes terreurgebieden te wachten. 
Het lot van alle heelalbewoners ligt in jouw 
handen! 

PROBOTECTOR 
Jij, de baas van alle bewakings-robots, moet de 
aarde redden van de inval van de Rode Valken. 
Je hebt een heleboel wapens tot je beschikking, 
maar je moet dan ook een gevaarlijk gebied 
betreden: de grote Amazone-jungle! 
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ACTIE SERIE 

RESCUE 
THE EMBASSY MISSION 

Jij staat aan het hoofd van een speciale commando- 
eenheid en je moet de gijzelaars bevrijden. 
Plaats je mannen eerst strategisch rond het 
gebouw, laat ze dan naar binnen gaan en schakel 
de terroristen uit. De gijzelaars rekenen op je! 

ROBOCOP 
De misdaad in het oude Detroit is zo uit de hand 
gelopen, dat de taken van de politie zijn overgeno¬ 
men door een privé-onderneming, O.C.P. Dan 
ontwikkelt een onderzoeksteam een onstuitbare 
en onverwoestbare robot-agent: ROBOCOP. 
Je krijgt allerlei bijzondere wapens om iedere 
boef die je tegenkomt metldodelijke nauwkeurig¬ 
heid uit de weg te ruimen. 
Maar pas op: je vijanden zitten ook bij O.C.P.! 
Na gevechten met allerlei gespuis en steeds 
zwaardere criminelen volgt de uiteindelijke confron¬ 
tatie met superboef Dick Jones. 
Non-stop actie in één van de opwindendste 
spellen, die je ooit zult spelen. 

RUSH'N ATTACK 
Alleen gewapend met een mes en een hoop moed 
ga je op weg om een aantal krijgsgevangenen te 
bevrijden uit een geheime basis. 
Verover één voor één de wapens van je tegen¬ 
stander om ze te gebruiken,ontwijk hun waak¬ 
honden en kijk uit voor de bewakingstroepen! 

liiMlil 

SILENT SERVICE 
Dit is een spannend spel dat zich afspeelt in het 
water van de grote oceaan tijdens de tweede 
wereldoorlog. 
Je leeft volgens bepaalde regels: stil zijn, speuren 
en vernietigen. 
Je instrumenten en je kaarten zijn je enige 
hulpmiddelen. 
Je nachtelijke aanvallen zijn aan de oppervlakte, 
je torpedo-aanvallen voer je overdag uit. Dus, 
periscoop omhoog en zoek de vijand. 
GO! 
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ACTIE SERIE 

SKATE OR DIE 
Je manager is een echte skateboard-prof. Hij leert 
je alle trucs van deze sport, maar... je loopt daarbij 
wel de kans om al voor de wedstrijd geblesseerd 
te raken. Als alles goed gaat doe je echter mee 
aan de grote sprong- enfigurenwedstrijd. Je score 
wordt bepaald door de moeilijkheidsgraad van de 
sprongen. 
Spring zo mooi en zo gedurfd als je kunt en wordt 
"Koning van het Beton". 

STEALTH A T F 
Jij vliegt de F 117 A en krijgt daardoor een enorm 
gevoel van vrijheid. 
Loopings, schroeven en duiken, alles is mogelijk 
met dit super-moderne vliegtuig. Je vijanden zijn 
woedend, want jij bent voor de radar niet te 
ontdekken als je in Stealth mode vliegt. 

SOLAR JETMAN 
In je ruimtecapsule ga je op weg om nieuwe 
planeten te verkennen. Daal af naar de planeten 
en kijk wat de bewoners te bieden hebben. 
Jouw doel: extra levensenergie verzamelen (heel 
erg belangrijk !)en proberen je ruimteschip heel te 
houden. 
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TIGER-HELI 
Een gevaarlijke groep terroristen wil de wereld 
veroveren. Ze hebben daarvoor alle middelen in 
handen: grote vliegdekschepen, aanvalsmachines 

ivoor gebruik te land en een zeer goede radar. 
I Alleen met de Tiger Heli, een supermoderne en 
I snelle helicopter, heb je nog enige kans op de 
overwinning. 
Ontwijk de granaten, duik onder de raketten door 
en wacht op de groep bevriende guerilla's, die je 
komt nelpen. 

TOP GUN 
Je opdracht: het voorkomen van een nieuwe 
wereldoorlog. Op je radar zie je vijandige vliegtuigen 
en raketten. Ze zijn overal! Je hebt al je 
koelbloedigheid en reactievermogen nodig om 
bij tweemaal de geluidssnelheid te beslissen of je 
uitwijkt, zelfgeleidende raketten afschiet, er als 
een speer vandoor gaat of je F14 neerzet op het 
vliegdekschip. 

' 

TROJAN 
Jij bent de Trojan, een moedige strijder, die zich 
door zeven gebieden moet heenvechten om de 
krijgsgevangenen van een kwade koning te 
bevrijden. Een aantal van je vijanden zit verscholen 
en sommigen zie je helemaal niet. 
Zoek de verborgen voorwerpen die je sterker 
maken en wees op je hoede... spring op tijd en 
ontwijk de aanvallen. Doorzoek de kerkers, maar 
pas op: de dood loert overal! 
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BLADES OF STEEL 
In deze Wereldkampioenschappen ijshockey spelen 
acht teams mee. Verdedig de kleuren van je land 
tegen de computer of tegen een vriend (in). Kies 
je team en je tegenstander. Gebruik alle ijshockey- 
technieken, die er maar zijn: passes, schoten, 
blocks... en win! 
Een spel vol spanning en sensatie. 

D3E2E3S1 

DOUBLÉ DRIBBLE 
Basketbal vol snelheid, spanning en sensatie, 
geheel volgens de regels van dat spel. Perfect 
getrainde spelers, tribunes vol enthousiast publiek, 
dribbles, passes, schoten, strafworpen... 
Doublé Dribble heeft het allemaal! 
Speel tegen een vriend (in) of tegen de computer. 
Kies je team en leidt het naar de overwinning. 

SOCCER 
Hier begint de strijd om de wereldbeker. 
Trap af en speel! Neem hoekschoppen, penalties 
en werp de bal in. Dit spel heeft alles wat het echte 
voetbal ook heeft. 
Spanning, sensatie en een heleboel teams! 

FIGHTING GOLF 
Een fantastisch golfspel voor één tot vier spelers. 
Speel alleen of met z'n tweeën op twee verschil¬ 
lende 18-holes banen. Speel tegen de toppers van 
Amerika of Japan. Bekijk eerst de hole, kies je 
club, beheers je swing, sla op het juiste moment 
af - niet te hard of te zacht uiteraard - en score de 
hole. 
Kies uit drie speltypes (oefenen, Nassau of 
strokeplay) en vier verschillende spelers. Geef de 
bal effect en ga op de pin af! IBMl 
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n SPORT SERIE 

R.C. PRO-AM 
Gevaarlijke circuits vol haarspeldbochten, olie¬ 
plassen en andere bedreigingen. Test gedurende 
‘32 rondes je reactievermogen. 
Gebruik daarbij turbo's, anti-slipbanden, maar 
pok de mogelijkheden om je tegenstanders te 
(snijden en te belagen met kogels en bommen! 

f 
I 

RAD RACER 
Kies je eigen racewagen (Ferrari of Formule 1) en 
neem het op tegen de Lotus, de Lamborghini, de 
Porsche enz. op acht verschillende circuits. Je 
rijdt zowel overdag als 's nachts en op zowel 
gewone als besneeuwde wegen. 
Kies je eigen radioprogramma en gebruik, als je 
dat durft, de turbo om te versnellen tijdens deze 
moeilijke en spannende race. 
Maar let op, want het is erg druk op de weg! 
Overal zie je botsingen, slippartijen en obstakels. 
Zorg er bovendien voor dat je niet van de weg 
wordt geslingerd! 

SUPER OFF-ROAD 
Trap op je gas! 
Stijg in je bolide en wordt kampioen! 
Het parcours heeft veel obstakels: vaten, heuvels 
en nog veel meer waar je niet gemakkelijk 
overheen zult komen. 
In de Turboshop kun je een heleboel extra 
onderdelen kopen om je wagen op te voeren. 
Race door naar de finale van Super Off Road en 

fneem het op tegen de andere superwagens. 
Moge de beste winnen! 

NIEUW ' 

TENNIS 
Beheers je service, speel een bekeken backhand 
en smash aan één stuk door om je tegenstander 
alle kanten van het court te laten zien. Je kunt 
enkel- of dubbelspel spelen en zelf het niveau van 
je tegenstanders bepalen. 
Dit spel is zo spannend, dat het net echt lijkt! 
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tl SPORT SERIE 

TRACK & FIELD II 
Kies je tegenstander - een vriend(in) of de 
computer - en vecht om de meeste olympische 
atletiek - medailles. Je moet je voor acht disciplines 
kwalificeren: verspringen, hoogspringen, boog¬ 
schieten, de 100 meter, de 110 meter horden, 
speerwerpen, kleiduiven schieten en de 
hinkstapsprong. 
Ontwikkel jezelf van amateur tot professional, 
door veel training. Kijk uit naar het varkentje, de 
UFO of de mol, want die geven extra bonuspunten. 
Met een goede timing, flitsende reflexen en 
snelheid kun je je concurrenten verslaan. 

WORLD WRESTLING 
Als je een worstel-fan bent, aarzel dan niet: dit 
spel biedt alles wat je maar kunt wensen. Een 
heleboel technieken en een aantal verschillende 
vijanden. Kijk naar de scheidsrechter en begin 
met vechten. Luister naar het publiek als ze 
juichen! Stap vooruit en doe een greep. 

WRESTLEMANIA 
Versla de grote worstelsterren! Leer alle bewe¬ 
gingen en ontwijk die van je tegenstander. 
Zoals voor elke sport heb je ook voor dit spel veel 
oefening nodig. Je speelt het volgens de officiële 
regels tegen een vriend (in) of tegen de computer. 
Vecht jezelf naar de wereldtitel! 

mrïm 
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ET 
BATMAN 

De inwoners van GOTHAM CITY plannen een 
groot feest voor het 200-jarig bestaan van de stad, 
maar er is niet zoveel te vieren. De misdaad 
beheerst de stad. 
Er is maar 1 man die de stad kan redden van de 
JOKER en dat is BATMAN! 
Met jouw hulp kan de gemaskerde held de JOKER 
verslaan en de mensen van GOTHAM CITY 
redden. BATMAN heeft speciale wapens en is erg 
lenig en sterk. Hij moet in de 5 gebieden 
15 verschillende vijanden en 5 vijandelijke bazen 
verslaan. 
Aan het eind ontmoet BATMAN de JOKER. Wie 
zal winnen? Het lot ligt in jouw handen! 

BUBBLE BOBBLE 
Bub en Bob aarzelen niet hun vijanden in bellen 
te veranderen en ze dan te verpletteren, want hun 
bellen zijn hun beste wapens: dodelijk voor wie ze 
aanraakt. Ze krijgen een schok of worden 
verbrand! 
Er is maar 1 vijand die de bellen kan weerstaan. 
Ga Bub en Bob helpen bij hun speurtocht door de 
100 verschillende velden. 
Bereid je voor op een moeilijke, maar luchtige 
strijd. 

DONKEY KONG CLASSICS 
2 spelen in 1! 
- Help Mario zijn vriendin, Pauline, te bevrijden uit 
de klauwen van Donkey Kong. Je enige hulp is de 
hamer waarmee je de voorwerpen die hij naar je 
gooit kunt verpletteren. 
- Bij Donkey Kong Jr. moet je Papa Kong redden 
uit de handen van Mario. Grijp de lianen en klim 
naar je vader! 
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trr ARCADE SERIE 

PAPERBOY 
Pak je fiets om op een hele vreemde manier 
kranten te gaan bezorgen. 
Kijk goed uit want op je weg kom je de meest 
vreemde, maar ook normale dingen tegen: 
fietsers, brommers, honden, skateboards, break- 
dancers,... en daar is de deur! 
De weg bestaat uit schitterende graphics en 
fantastische geluidseffecten. 

PINBOT 
Maak een reis door de ruimte met deze flipperkast! 
Houdt de bal omhoog en laat je niet afleiden door 
het knipperen en ratelen. 
Het ligt aan jou of je kunt winnen. 
Laatje niet in de maling nemen door de vallen van 
de flipperkaste. Schiet de bal omhoog en naar de 
juiste plaatsen om meester van de kast te worden. 

POPEYE 
Olijfje is zijn grootste liefde, maar hij is niet 
alleen! 
Je moet alle hartjes, brieven (liefdesbrieven ?) en 
muzieknoten opvangen om hogerop te komen. 
Maar pas op! Brutus, Bernhard en de Zeeheks 
proberen je te pakken. Je moet goed oppassen 
hoe je loopt om de liefdesvoorwerpen te pakken. 
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ZAPPER SERIE 

DUCK HUNT 
Je vinger is aan de trekker van de Zapper en je 
jachthond snuffelt en blaft. Dat is het teken. Je 
hebt drie kogels om de opvliegende eenden te 
raken. Als je raak schiet, valt de eend naar 
beneden en gaat de hond hem halen. Je kunt het 
jezelf nog moeilijker maken door op twee eenden 
te schieten. 
En als je liever op kleiduiven schiet, kan dat ook! 

isMk 

HOGAN'SALLEY 
In de deuren en ramen van een donker straatje zie 
je een toenemend aantal gangsters verschijnen 
en snel weer verdwijnen. Trek je Zapper en 
vuur..., maar pas op, dat je geen onschuldige 
voorbijgangers raakt! 
Je kunt eerst een beetje trainen op de schietschij¬ 
ven, een van de andere spelletjes op deze 
cassette. 

TO THE EARTH 
We leven in 2050. De aarde is overvallen door de 
verschrikkelijke Ragossianen met hun vernietigende 
bacteriologische wapens. 
Als je niet snel genoeg van de planeet Neptunis 
een tegengif haalt, is het gedaan met de 
mensheid. 
Gebruik dus je Zapper en schiet alle Ragossianen 
die je tegenkomt neer. Het vraagt sterke zenuwen 
en een vaste hand om je door de vier werelden 
heen te vechten. De toekomst van de hele 
mensheid ligt echter in jouw handen. 

< WILDGUNMAN 
Grijp je Zapper en loop over straat langs de 
saloons en gebouwen op zoek naar de outlaws. 
Schiet zodra je iets ziet, want je hebt veel 
vijanden, Wees ze voor, want anders hebben ze 
jou te pakken. 
Vuur met vaste hand en snelle reflexen, maar 
vergeet niet te richten! 



PROGRAMMABLE 
SERIE 

EXCITEBIKE 
Je doet mee aan een spannende motorcross. 
Gebruik de programmeermogelijkheden om het 
circuit helemaal naar je hand te zetten, zodat je je 
nooit verveelt! Bereid je voor op adembene¬ 
mende situaties, halve salto's en levensgevaarlijke 
sprongen. 
Doe mee aan de vijf ronden tellende wedstrijd 
voor het wereld-kampioenschap. Maar daarvoor 
moet je je eerst kwalificeren tijdens de vijf 
voorafgaande wedstrijden. mrini 

WRECKING CREW 
Je bent directeur van een slopersbedrijf. Tijdens 
je werk kom je duizenden vijanden en vallen 
tegen. Je kunt zelf het interieur van het gebouw 
dat je met hamers en dynamiet moet slopen, 
programmeren. 
Maak die gebouwen zo hoog mogelijk, klim van 
ladder tot ladder en verniel allerlei deuren, 
planken, pilaren, enz. 

STRATEGIE SERIE 

TETRIS 
Een ongekend spannend constructiespel, waarbij 
je zo snel mogelijk de vorm moet herkennen en de 
verschillende vormen in elkaar moet passen om in 
één keer zoveel mogelijk lijnen te maken. Kies de 
muziek en je handicap-niveau, want het spel 
wordt steeds moeilijker! Speel het zoveel nogelijk 
volgens een vaste strategie. Het vraagt veel 
intelligentie! 
Een tophit op spelgebied! 
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ATTENTIE 
ALLEEN DE SPELLEN DIE 

UITGEBRACHT WORDEN DOOR 
BANDAI BENELUX ZIJN 

GESCHIKT VOOR DE BENELUX 
CONTROLDECK. 

GAMEBOY 
NINTENDO dat is ook GAME BOY, 

HET DRAAGBARE SYSTEEM 
Je kunt ermee spelen waar en 

wanneer je maar wilt! 

In de Startset zit: 
• De fantastische spelcassette Tetris. 
• Een stereo koptelefoon. 
. Een Video Link kabel zodat je met twee personen kunt spelen. 
• Batterijen. 

VRAAG VOOR MEER INFORMATIE, 
NAAR ONZE SPECIALE 

FOLDER OVER GAME BOY 
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CLUB NINTENDO - LUORDT LID 

Hoe kun je lid worden, heel erg simpel I Het is genoeg om 

de kaart die bij alle NINTENDO produkten zit in te vullen en 

op te sturen. 

Of stuur een kaartje met daarop je naam, adres, telefoon¬ 

nummer, geboortedatum en serienummer van je control 

deck naar: 

Club NINTENDO 
ANTWOORDNUMMER 3163 

3430 VP Nieuwegein 

Ji-lnsck'-^ven 

PROFiTÖK 0AARV4N ƒ 
Als lid van de club ontvang je het Club Nintendo blad, een 

magazine vol trucs en informatie over al je favoriete 
spellen. 

Je krijgt ook de laatste informatie over alle nieuwe 

produkten. 

Stuur ons je hoogste score en top 5 van spellen en laat ons 

weten wat je van de spelletjes vindt. De brieven kunnen 

naar bovenstaand adres gestuurd worden. 



VRN CLUB NINTENDO - UJORDT 

Schrijf f 

cutë 
NlfrrtNOO 

DE NINTENDO INFOLIJN! 

Bij elke Nintendo spelcassette zit een uitgebreide Neder¬ 

landstalige handleiding. Maar sommige spellen zijn zo 

uitgebreid, dat niet alle mogelijkheden kunnen worden 

besproken. Om Nintendo-liefhebbers te helpen bij het 

oplossen van problemen die zij tijdens het spelen tegenko¬ 

men, biedt Nintendo een volstrekt unieke service: de 
Nintendo Infolijn. 

Iedere Nintendo-gebruiker kan de Nintendo Infolijn bellen. 

De vragen worden dan onmiddellijk door een Nintendo 

spelspecialist beantwoord. 

Je kunt ons bereiken op telefoonnummer 03402-51045 

van maandag tot en met vrijdag van 14.00 u. tot 19.00 u. 
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PAGINA 

13 Airwolf • 11 

13 Batman • 19 
Bayou Billy • 11 
Bionic Commando O 5 
Blades of Steel • 16 
Bubble Bobble # 19 

El Castlevania o 5 
Cobra Triangle • 11 

El Donkey Kong Classics • 19 
Doublé Dragon II • 11 
Doublé Dribble • 16 
Dragon Ball • 5 
Duck Hunt • 21 
Duck Tales o 6 

OD Excitebike 22 

LEI Faxanadu o 6 
Fester's Quest # Ülll 6 
Football (Soccer) • 16 

El Ghosts'n Goblins • 12 
Goonies II • 6 
Guardian Legend • 7 

[El Hogan's Alley • _21 

13 Kung Fu • 12 

QD Lee Trevino's Fighting Golf • 16 
Life Force • 12 

BS Mega Man • 7 
Mega Man II • 7 
Metal Gear # 7 

E Paper Boy • 20 
Pinbot • -20 
Popeye • -20 
Probotector • 12 

E R.C. Pro-Am • 17 
Rad Racer • 17 
Rescue • The Embassy Mission • 13 
Robocop • 13 
Robowarrior • 8 
Rush'n Attack • ; 13 
Rygar • 1 8 

El Silent Service • 13 
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SÉRIE PAGINA 

Simon's Quest 

Skate or Die 

Solar Jetman 

Solomon's Key 

Spy Vs Spy 

Stealth ATF 

Super Mario Bros II 

Super Mario Bros 

Super Off-Road 

Teenage Mutant 

Hero Turtles 

Tennis 

Tetris 

The Adventure 

of Link - Zelda II 

The Adventure of Lolo 

The Legend of Zelda 

Tiger Heli 

Top Gun 

To The Earth 

Track & Field II 

Trojan 

Wild Gunman 

Wizards & Warriors 

World Wrestling 

Wrath Black Manta 

Wrecking Crew 

Wrestlemania 

Alpha Mission 

Galaga 

Golf 

Gradius 

Gumshoe 

Gunsmoke 

Ice Hockey 

Ikari Warriors 

Kid Icarus 

Mach Rider 

Metroid 

Pinball 

Section Z 

Volleybal! 

Xevious 
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